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De Olho no Mercado...

Dica WAHLER:

WAHLER news

Algumas dicas úteis para ajudar a dirigir 

com mais segurança:

Dirigindo na chuva...

Em casos de neblina ...

- Ao se deparar com animais de grande porte nas pistas (cavalos, bois, 

etc) não buzine nem sinalize com os faróis, isto assusta o animal que 

pode ter reações inesperadas;

 - Feche os vidros, passe lentamente em marcha reduzida e avise o posto 

 policial mais próximo.

- Se o carro aquaplanar (deslizar sobre a água) não freie nem pise na

 embreagem. Solte o acelerador e deixe o atrito com a água reduzir a

 velocidade até você sentir que as rodas adquiriram contato com o piso.

No caso do sistema de arrefecimento, por exemplo, em média o gasto com a manu-

tenção preventiva é de R$ 230,00, já a falta de manutenção neste sistema pode acar-

retar em um gasto de R$ 1.500 ou muito mais, necessitando de uma retífica de cabe-

çote com válvulas do motor ou até mesmo a perda do motor.

Aqueles que têm cuidados constantes com os veículos só têm a ganhar:  redução dos

custos com a reparação, diminuição significativa do consumo de combustível e do 

desgaste geral do automóvel, diminui a depreciação do valor de revenda do veículo

e o mais importante, maior segurança para a sua família.

O melhor a se fazer é procurar uma oficina de confiança e fazer a manuten-

ção preventiva corretamente. É importante também certificar-se que as pe-

ças substituídas são originais, ou fabricadas por empresas que possuem padrão de 

qualidade recomendado pelas montadoras.

No próprio manual do veículo que muitas vezes é esquecido no porta-luvas, cons-

tam informações importantíssimas como prazos para as revisões e quais itens devem

ser checados ou substituídos. 

Manutenção preventiva é sinônimo de segurança, economia e preservação do meio ambiente!

Destaque...

  WAHLER oferece 100% de Garantia 

em todos os seus produtos!

WAHLER na RioParts! 

Portanto, vale lembrar que, todos os produtos 

Wahler possuem garantia de 2 anos após a sua  da-

ta de fabricação, e para acioná-la é bem simples:

- Na própria embalagem ou dentro

dela, consta o certificado de garan- 

- Preencha corretamente esse certificado, informan-

do o código da peça, data da venda, número da 

nota fiscal, local da compra e a descrição do pro-

- Juntamente com o certificado preenchido, faça a

devolução da peça no estabelecimento onde com-

Nota: De todas as peças enviadas para garantia, mais 

de 90% não apresentam qualquer problema de fun-

É importante lembrar que, para ter direito a garan-

tia, não se deve alterar qualquer característica ori-

Maiores informações sobre o processo de garantia 

Wahler, envie um e-mail para: garantia@wahler.com.br

- Neste certificado, constam infor-

mações sobre a validade da garan-

tia (a data de fabricação está grava-  

do na própria peça) e algumas dicas para o manu-

seio correto do produto;

A Wahler, em parceria com

a Pradolux e com o  apoio 

da Elimar Representações, 

Representante das Empresas

no Estado do Rio de Janeiro, 

marcaram presença em mais 

  
A 3ª Edição da Feira RioParts ocorreu de 03 a 06 de

outubro no Rio de Janeiro, e

contou com mais 200 marcas

expositoras.

A Wahler agradece a todos 

pela visita!
Equipe Wahler, Elimar Representações e Pradolux

Stand Wahler e Pradolux

Manutenção Preventiva, sinônimo de ECONOMIA e SEGURANÇA

Animais na pista...

Muitos motoristas jogam dinheiro fora, simplesmente por ignorarem ou en-

tão não se atentarem em fazer a manutenção preventiva no seu veículo. A 

manutenção automotiva, além de prevenir acidentes traz economia para o 

 

bolso do consumidor.

 

 

Considerando o fato que, em média 14% dos acidentes em rodovias e 48% 

nos centros urbanos são causados por falta de manutenção do veículo e a ma-

nutenção preventiva custa em média 30% mais barato que a corretiva, esse assunto já

era para se tornar rotina na vida de qualquer motorista. 

FIQUE ATENTO!!!FIQUE ATENTO!!!

 

- Nunca use farol alto em locais com neblina, a reflexão da luz vai 

ofuscá-lo e você enxergará menos.

Problemas no processo de garantia desgastam a re-

lação entre fabricantes, distribuidores e varejistas e, 

os aplicadores e proprietários dos veículos acabam 

blema. 

prou e solicite a garantia da fábrica.

tia Wahler;  

cionamento.

ginal do produto.

esta edição da Feira.

sendo os maiores prejudicados. 
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